
 

 

AUDITOVÁ ZPRÁVA  

 

ZŠ Šumavská 21 v Šumperku získala certifikát Světová škola, zaštítěný Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí, v roce 2013. V obou 

následujících letech škola pokračovala v tradici Světové školy, zahrnovala témata globální 

výchovy do výuky, zajímala se o dění v místě školy i ve světě a zorganizovala veřejné akce. 

Ve školním roce 2013/2014 škola zorganizovala akce věnované ekologickému tématu třídění 

odpadu, recyklace a šetření neobnovitelnými zdroji. Ve školním roce 2014/2015 se školní tým 

rozhodl věnovat problematice hladu a bídy a zároveň praktické charitativní pomoci. Tato 

auditová zpráva vychází z pozorování a rozhovorů, uskutečněných dne 23. dubna 2015 během 

projektového dne, a z dotazníku, vyplněných učitelským týmem. 

 

Akce 

Žáci si pro letošní rok zvolili heslo „Jídla málo, jídla moc, lidé prosí o pomoc!" V listopadu 

2014 uspořádali školní potravinovou sbírku. 23. dubna se konal pro žáky 7. ročníků 

projektový den, věnovaný tématice hladu. Žáci tvořili v návaznosti na předchozí výuku a 

informace, které si sami museli dohledat, plakáty na téma hladu. Plakáty byly poté rozvěšeny 

na chodbách školy a rodiče hlasovali o nejlepší plakát. Doprovodnými akcemi byla beseda s 

představitelem Armády spásy a projekce tematického dokumentárního filmu.  

Samotné akci také předcházelo osobní dotazníkové šetření u veřejnosti, zaměřené na 

stravování a plýtvání potravinami.  

Žáci se také věnovali praktické charitativní činnosti – účastnili se brigád (sázení stromků a 

úklidu černých skládek) a vydělané peníze věnovali na charitu. Tyto aktivity žáci provedli ve 

spolupráci s místními partnery – Lesy ČR a Městským úřadem města Šumperk. V nepřímé 

souvislosti se zmíněnými aktivitami také žáci spontánně zareagovali na potřeby, které se v 

průběhu roku objevily, a pomohli místnímu útulku a postarali se o bezprostřední okolí školy. 

Využili přitom organizační zkušenosti z projektu Světová škola.  

 

Situace na škole a viditelnost projektu 

Globální výchova je integrální součástí výuky a života školy.  

Logo projektu a informace o projektu jsou umístěny na webových stránkách školy a nástěnka 

Světové školy se nachází hned naproti vstupu do školy, a je tak viditelná pro každého 

návštěvníka školy.  

 

Ocenění: Je potřeba ocenit nasazení učitelského týmu, který se snaží využít každé možnosti, 

jak žáky vtáhnout do tématu. Důležitou součástí projektu je praktická charitativní činnost 

žáků, kteří vlastní prací přispívají na různé charitativní projekty. Určitě je také potřeba zmínit 

fakt, že učitelé myslí na to, jak k často složitému tématu přivést rodiče žáků.  

 

Doporučení: Aktivit je opravdu hodně a vyžadují velké časové nasazení učitelského týmu. 

Bylo by vhodné si velmi detailně stanovit cíl, kterému se bude následující rok či dva škola 

věnovat a tomu pak podřídit aktivity, a nejít opačnou cestou. Existuje-li již osvědčená 

spolupráce s místním partnerem, lze ji využít pro svůj cíl a např. věnovat získané prostředky 

na charitu související se zvoleným tématem.  

 



 

 

Závěr: Základní principy Světové školy (uč se – zjišťuj - jednej) jsou v ZŠ Šumavská v 

Šumperku integrovány. Existuje zde silný učitelský tým, který má zázemí ve vedení školy, 

čímž je zaručena udržitelnost projektu. Certifikát Světové školy je prodloužen do roku 2020 

(za předpokladu dodání monitorovacích zpráv). 

 


